
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/2/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט נייע באמיאונגען צו שטיצן די האספיטאליטעט אינדוסטריע מיט א  
 מער ווירקזאמע סטעיט ליקּור אויטאריטעט 

  
גָאו געטראנקען און אנדערע בודזשעט  -גאווערנער הויבט ארויס וויכטיגקייט פון פערמאנענטע טו
עס, שטיצן קלענערע ביזנעסער, און פארשלאגן צו מאדערניזירן סטעיט ליקּור רעגולאצי 

 צוריקברענגען די האספיטאליטעט אינדוסטריע  
  

SLA   אפגרעידס רעכענען אריין מער שטאב מיטגלידער, ווייניגער צייט פאר ביזנעסער זיך צו
 אוועקצושטעלן  

  
צו ארבעטן מיט סטעיקהָאלדערס און איבערקוקן עקזיסטירנדע תקנות און   SLAדירעקטירט 

 געזעץ  ABCאציעס זיך אומצוקערן די יסודות פון דער רעגול
  

   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן באמיאונגען צו שטיצן די ערהוילונג פון ניו יארקער  
גָאו  -רעסטוראנטן און בַארס, אריינגערעכנט דער פארשלאג אויף קביעות׳דיג צו לעגאליזירן טו

אט געטראנקען, און צו פארזיכערן א מער ווירקזאמע סטעיט ליקּור אויטאריטעט. די גאווערנער ה
, ברוקלינער ביזנעס 2.0ארויסגעהויבן די פארשלאגן און אקציעס ביי א פראגראם ביי טערַאּפי וויין בַאר  

צו   דעצעמבער אין גאווערנער דורכ׳ן אונטערגעשריבןוועלכע האט זיך געקענט עפענען א דאנק א געזעץ 
ער האוקול האט ערמעגליכן פאר צייטווייליגע פערמיטס צו סערווירן אלקאהאלישע געטראנקן. גאווערנ

אויך אנאנסירט פארשלאגן צון אפדעיט׳ען די סטעיט׳ס ליקּור געזעצן און צו פינאנצירן אפעראציאנעלע  
דאלערדיגע -ביליאן-פארבעסערונגען ביי די סטעיט ליקּור אויטאריטעט צו אויפלעבן דער סטעיט׳ס מולטי

סטע באטראפן דורך דער  האספיטאליטעט אינדוסטריע, איינע פון די אינדוסטריעס די שווער
׳ס פאליסיס זענען ווי קלוג, ווירקזאם און עפעקטיוו מעגליך האט SLAאויף צו פארזיכערן  פאנדעמיע.

  און פארטרעטער אינדוסטריע מיט באראטןזיך צו   SLAגאווערנער האוקול אין צוגאב דירעקטירט פאר׳ן  
   ביוראקראטישקייט. הויכע יפיצירןאידענט און געזעצן  עקזיסטירנדע איבערצוקוקן סטעיקהָאלדער

  
״ניו יארק׳ס נייטלייף און האספיטאליטעט אינדוסטריע זענען דאס סאמע בעסטע וואס איז פאראן, און  

-אונזער סטעיט קען זיך נישט ריכטיג אומקערן פון דער פאנדעמיע ביז מיר לעבן אויף דער קריטיש
הונדערטער טויזנטער דזשאבס עס וועט צושטעלן,״   וויכטיגער סעקטאר פון אונזער עקאנאמיע און די

״מיר זענען דאס שולדיג פאר אונזערע קלענערע ביזנעסער זיי   האט גאווערנער האוקול געזאגט.
מיטלען און רעגולאטארישע צוגאנג אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף צו וואקסן און בליען,  -צוצושטעלן די הילפס

און דערפאר איז וויכטיג פאר אונז צו רעפארמירן און מאדערניזירן דער סטעיט ליקּור אויטאריטעט. דאס 
ויז איינע פון עטליכע טריט וואס מיר נעמען צו העלפן קלענערע ביזנעסער זיך אומקערן פון דער  איז בל

 פאנדעמיע שטארקער ווי סיי ווען אין דער פארגאנגענהייט.״  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-support-bars-restaurants-breweries-and-other-small&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C97e157cd210243bad4ac08d9fc6c52f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818364453123893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1%2B7y5u7AIGMGHYK4SBH98hVs8NJkgsfEqdEIOz3kllE%3D&reserved=0


פאכיגער צוגאנג אויפצולעבן ניו יארק׳ס האספיטאליטעט אינדוסטריע אנטהאלטן - הינזיכטן פון דער מולטי
    ס לעצטערע בודזשעט פארשלאג רעכענען אריין: אין דער גאווערנער׳

  
אזוי ווי ניו יארק׳ס האספיטאליטעט  מער פינאנצירונג פאר ביזנעסער זיך צו קענען שנעלער עפענען:

באטראפענע דורך דער פאנדעמיע, האט גאווערנער האוקול  -אינדוסטריע איז געווען פון די שווערסט
ביזנעסער א העכסטע פריאריטעט. די גאווערנער האט פארגעשלאגן  געמאכט דאס גיך אויפעפענען נייע

בודזשעט אריינצורעכענען דאס אויפנעמען פון   SLAמיליאן דאלער אין אויסגאבן פאר דער  2צוצולייגן 
צייטיגע ארבעטער. גלאטע און רעדוצירטע בודזשעט און ארבעטסקראפט ציפערן במשך  -פול  30איבער 

׳ס באמיאונגען צו באדייטנד רעדוצירן פראצעסירונג צייטן  SLAוירקונג אויף די די יארן האט געהאט א ו 
א בַאר אדער רעסטוראנט אן א צייטווייליגע אפערירונג   וואכן.  26ביז  20וועלכס שטייט יעצט אויף  —

פערמיט מוז אדער ווארטן פאר איר לייסענס בעפאר זיך אויפעפענען, אדער עפנען אן קיין אלקאהאלישע 
-עטראנקן סערוויס, וואס פארטרעט ביז א דריטל פון איר איינקונפט. מיט דער אריינפלוס פון הילפסג

געקענט שניידן חדשים פון די יעצטיגע   SLAמיטלען וואס די גאווערנער האט פארגעשלאגן האט דער 
ן איינקונפט און  פראצעסירונג צייטן. צוריקצוגעבן די חדשים צו די ביזנעסער וועט זיי ערמעגליכן צו שאפ
     גיכער אויפנעמען שטאב מיטגלידער צו בעסער סערווירן זייערע שכנים און קאמיוניטיס.

   
די גאווערנער׳ס בודזשעט טוט אויך פארשלאגן דאס   גלאטיגער מאכן די אפליקאציע פראצעס:

לימינירן איבעריגע  ארויסשניידן ביוראקראטישקייט כדי צו פארשנעלערן דער אפליקאציע פראצעס דורך ע
פון   SLAפאדערונגען יעצט פארלאנגט דורך דער געזעץ פאר אפליקאנטן. ברייטע איבערזיכט דורך דער 

פארברענגערישע פאדערונגען, ווי צ.ב.ש. בירגערשאפט -לייסענסינג פראצעדורן האט באשטימט צייט
מאציע פון מינאריטעט  דאקומענטן און פאדערן פינאנציעלע דאקומענטן און פערזענליכע אינפאר

סטעיקהָאלדער, וואס גיבט ווייניג צו צו די לייסענסינג החלטות און פובליק געזונטהייט און זיכערהייט, און  
   שאפן אומנויטיגע באצוימונגען צו זיך צו פארשאפן א לייסענס.

   
ט טייל פון איר ביליאן  די גאווערנער׳ס בודזשעט טוט אויך פארשלאגן, אלס א הויפ  גָאו געטראנקען:-טו

גָאו געטראנקען פאר  - דאלער רעטונגס פלאן פאר קלענערע ביזנעסער, אויף בקביעות צוריקברענגען טו
מיטל צו אונזער בַאר און -נויטיגע עקאנאמישע לעבנס-רעסטוראנטן. די פאליסי גיבט צו א העכסט

וועקשטעלן, אונטער פאסיגע  רעסטוראנט אינדוסטריע דורכאויס דער פאנדעמיע, און עס ווידער א
באגרעניצונגען, וועט העלפן צו פארזיכערן אז אונזערע בַארס און רעסטוראנטן קענען זיך צוריקשטעלן  

   אויף די פיס און בליען.
   

לייסענסער   70,000אלס דער אגענטור באאויפטראגט מיט אויפזען אומגעפער   :SLAמאדערניזירן דער 
און פערמיטס איבער׳ן סטעיט און פראצעסירן צענדליגע טויזנטער אפליקאציעס יערליך, איז העכסט 

טוט ווייטער מאדערניזירן און אויסגלאטיגן אירע אפעראציעס. די גאווערנער׳ס   SLAנויטיג אז דער  
יארן  -׳ס צענדליגSLAפאר ווייטער פינאנצירונג פאר אויספירליך איבערצוארבעטן דעם   בודזשעט זעצט

אלטע לייסענסינג און אויספאלגונג דַאטעבעיסעס. די יעצטיגע פראצעס פארלאנגט אריינשיקן פאפירענע  
וערן  , דערנאך סקאנירן און לָאג׳ען, בעפאר זיי קענען געשיקט וSLAאפליקאציעס דורך די פאסט צו דער  

צו א פארהערער אויף איבערצוקוקן. די און אנדערע פראצעסן קענען געהאנדלט ווערן מיט מער  
ווירקזאמקייט דורך קאמפיוטער פראגראמען. אונטער א נייעם סיסטעם, באשטימט איינגעפירט צו ווערן  

עקשאפן דער  דאס יאר, וועלן אפליקאציעס און באצאלונגען אריינגעגעבן ווערן עלעקטראניש, און אוו
געברויך פאר שיקן אויף פאסט און הענטליך אריינשטעלן די דאטע יעדע איינס באזונדער, און דערביי  

    עלימינירן פילע חסרונות אין אפליקאציעס וועלכע פירן צו לענגער איבערזיכט צייטן.
  

און אדמיניסטראטיווע   די גאווערנער האט אויך ארויסגעהויבן א צאל לעצטערע לעגיסלאטיווע ענדערונגען
  צו שטיצן דער סטעיט׳ס עקאנאמיע: SLAפאליסי אפדעיטס איינגעפירט דורך דער 

  



,  21אום דעצעמבער  צייטווייליגע פערמיטס צו פארשנעלערן ביזנעס עפענונגען אין ניו יארק סיטי:
ערנער האוקול  נאך פארהאנדלען א אפגעמאכטע פארברייטערונג מיט׳ן לעגיסלאטור, האט גאוו 2021

אונטערגעשריבן א ביל וועלכס האט ערמעגליכט פאר נייע רעסטוראנטן, בַארס און גראסערי סטארס אין 
ניו יארק סיטי צו זיין בארעכטיגט צום ערשטן מאל פאר א צייטווייליגע אפערירונג פערמיט. די פערמיטס,  

אומבארעכטיגטע ביזנעסער צו זיין אפן  -, ערלויבן פאר פריערSLAשוין פון פריער איינגעפירט דורך דער  
   טעג. 30און אפערירן אויף צו פארקויפן אלקאהאלישע געטראנקן אין ווייניגער ווי  

  
די גאווערנער האט אונטערגעשריבן נאך א ביל אום  צייטווייליגע פערמיטס פאר קרעפט פאבריצירער:

ע פערמיטס פאר קרעפט געטראנקען  , צוצושטעלן נייSLA, געשאפן דורך דעם 2021, 21דעצעמבער 
פאבריצירער צו סערווירן און פאבריצירן אלקאהאלישע געטראנקן בשעת זייער פולשטענדיגע לייסענס 

איז נאך אפהענגיג. די פערמיטס, אין קראפט שפעטער דעם חודש, וועט ערמעגליכן פאר קרעפט  
ן איינקונפט אין בלויז עטליכע וואכן, צו  פאבריצירונג ביזנעסער אנצוהויבן אפעראציעס און אריינברענגע

עס פאר איר צאל קרעפט  -פארזיכערן אז ניו יארק, וועלכס ראנקירט יעצט אין די העכסטע פינף אין די יו
    געטראנקן פראדוצירער אין יעדע קאטעגאריע, בלייבט א פירער אין די קרעפט געטראנקען אינדוסטריע.

  
ארויסגעגעבן א פארארדענונג אז ביזנעסער   SLA, האט דער  2022,  19אום יאנואר  פילם טעאטערס:

וועלכע אפערירן פילם טעאטערס, נאך אן אינדוסטריע איבערגעקערט דורך דער פאנדעמיע, קענען יעצט  
זיך ווענדן פאר א לייסענס צו סערווירן ביר אדער וויין פאר זייערע ערוואקסענע קונדן. בעפאר דער  

רדענונג, זענען פילם טעאטערס נאר גע׳לייסענס׳ט געווארן אויב זיי זענען אויך פאררעכנט געווארן  פארא
אין באדייט אלס א רעסטוראנט: סערווירנדיג פולע מאלצייטן ביי טישן אינעווייניג אין דעם טעאטער,  

   ן פאר יעדן.וועלכס איז אומפראקטיצירבאר פאר פילע טעאטער אפערירער און גאר טייער איינצופיר
  

וועט זוכן צו ענדערן עקזיסטירנדע כללים    SLAדער  רעדוצירן אויסגאבן פאר בַארס און רעסטוראנטן:
אויף יושר׳דיגע באגרעניצונגען אויף ״צוטיילטע קעיס קאסטן״: די איבעריגע קאסטן גערעכנט פאר  

ון / אדער סטָארעדזש פלאץ צו קויפן  רעסטוראנטן און בַארס וועלכע האבן נישט גרייט מזומן און מיטלען א
די צוטיילטע קעיס קאסטן קענען   גאנצע קעיסעס פון די ליקּור און וויין וואס זיי פארקויפן פאר׳ן פובליק.

דאלער א באטל, באדייטנדע איבעריגע אויסגאבע וועלכס טוט אומפראפארציאנעל אפעקטירן   3זיין ביז 
    קלענערע בַארס און רעסטוראנטן.

  
גאווערנער האוקול האט געמאכט דורכזעעדיגקייט א הויפט פריאריטעט. אלס  מער דורכזעעדיגקייט

׳ס צוזאג פאר דורכזעעדיגקייט, ביזנעס גינציגקייט און קאמיוניטי אפרופנדקייט, האט דער  SLAטייל פון 
SLA פארמאציע:  צוגעלייגט די פאלגענדע פרטים צו איר לאנגע ליסטע פון צוגעשטעלטע פובליק אינ

אלגעמיינע פראצעסירונג צייטן זענען צוגעלייגט געווארן צו אפליקאציע קוויטן און אויפ׳ן וועבזייטל; בָאורד  
פראטאקאלן און בָאורד פונקט דיספאזיציעס זענען צוגעלייגט געווארן צו דעם פולשטענדיגן בָאורד  

וועט צוגעלייגט ווערן צו אן אפליקאנטס  רעקארד; און, אין קורצן, אן אפגעשאצטע דאטום פון באשטימונג
  LAMP GISלעצטנס איבערגעארבעט איר  SLAלייסענס אּפליקאציע סטַאטוס. אין צוגאב, האט דער 

אויססקיצירונג סיסטעם און ארבעט ווייטער אויף צו רעפינירן אירע פעאיגקייטן און דאטע פארשטעלונג. 
ציעט זיך אויף פאראויס, טוט עס דאס מיט א פאקוס אויף פובליק    SLAאון ווי אלעמאל, אזוי ווי דער 

   צוטריט און פאראנטווארטליכקייט.
  

״די סטעיט ליקּור אויטאריטעט  סטעיט ליקּור אויטאריטעט פארזיצער ווינסענט ברעדלי האט געזאגט, 
צו אויפלעבן אונזער   שטאלצירט זיך צו שפילן א ראלע אין גאווערנער האוקול׳ס אנגייענדע באמיאונגען

נויטיגע האספיטאליטעט אינדוסטריע, אן אינדוסטריע וואס שטייט אויס -סטעיט׳ס העכסט
דורך שאפן א שנעלן וועג פאר   פרעצעדענטלאזע ארויספאדערונגען אין פארלויף פון די לעצטע צוויי יאר.

ר זיך שנעל צו עפענען, וועט  פערמיט, רעדוצירן ביוראקראטישקייט, צושטעלן מיטלען פאר נייע ביזנעסע



די גאווערנער׳ס גרונטליכע סטראטעגיע פארזיכערן אז דער אינדוסטריע וועט ווייטער זיין אן עקאנאמישע 
    מאטאר פאר אונזער סטעיט.״

  
״גלאטער מאכן דער סטעיט ליקּור  סטעיט סענאטארקע דזשעסיקע רַאמָאס האט געזאגט, 

גָאו געטראנקען, ווי אויך די  -מיט פראצעס, און דאס צוריקברענגען טואויטאריטעט׳ס צייטווייליגע פער
אנדערע פארלייכטערונג מאסנאמען אויסגערעכנט אין דער גאווערנער׳ס פארשלאג זענען גענוי די  

מעדיצינען וואס ניו יארק׳ס האספיטאליטעט אינדוסטריע ברויך האבן. מיר קענען גרינגער מאכן פאר  
ון אזוי ארום האלטן אויפגעלעבט אונזערע קאמערציעלע קארידארן. די ווארעמע  קלענערע ביזנעסער א

וועטער קומט און דער ניו יארק סיטי קאונסיל נעמט שריטן צו פארבעסערן אפענע רעסטוראנטן, און  
   גָאו געטראנקען ביז׳ן סוף.״-דערפאר בין איך גרייט צו טון מיין חלק איינצופירן טו

  
פון ניו יארק סטעיט רעסטוראנט אסאסיעשען מעליסע אוטיליא פליישהוט  CEOפרעזידענט און 

״גאווערנער האוקול פארשטייט קלאר דער מצב פון די סטעיט׳ס האספיטאליטעט  האט געזאגט,
אינדוסטריע און ארבעט אויף צו פארשנעלערן אונזער ערהוילונג. די פארגעשלאגענע רעפארמען וועלן גיין  

ארבעסערן ביזנעס אומשטענדן אזוי ווי מיר באנעמען זיך נאך מיט די אנגעהאלטענע א ווייטן וועג צו פ
פאנדעמיע. כאטש מיר זענען עס נאכנישט אינגאנצן פאריבער, זענען מיר   19-תוצאות פון דער קָאוויד

אבער אפטימיסטיש איבער דעם צוקונפט, און מיר שעצן גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט אויף די  
 גָאו געטראנקען.״  -ראבלעמען און מאכן קביעות׳דיג טוסארטן פ

  
 עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ניו יארק סיטי ׳האספיטעליטי עלייענס׳ ענדרו ריגי האט געזאגט,

״ניו יארק׳ס רעסטוראנט אינדוסטריע איז אינגאנצן איבערגעקערט געווארן דורך דער פאנדעמיע.  
י ווי דער צייטווייליגע ליקּור לייסענס געזעץ העלפן קלענערע דערפאר טוט אזא סארט קלוגע פאליס

ביזנעסער זיך עפענען פיל שנעלער און גלייכצייטיג שאפן נייע דזשאבס, און פאר דעם איז נויטיג  
גָאו געטראנקען פאליסי וועלכס האט ערמעגליכט פאר אנגעשטרענגטע -איינצופירן די פאפולערע טּו 

נקונפט שטראם און גלייכצייטיג געגעבן ניו יארק דאס וואס זיי ווילן, און דאס איז ביזנעסער א וויכטיגע איי
וויין און קָאקטעילס אויף ארויסצונעמען און דעליווערי פון זייער מערסט באליבטע רעסטוראנטן און בַארס. 

סענס געזעץ, מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר׳ן איינפירן דער וויכטיגער צייטווייליגער ליקּור ליי
מיטגליד דיקענס פאר שתדל׳ען פאר די לעגיסלאציע, און יעצט קוקן מיר  -סענאטאר רַאמָאס און אסעמבלי

גָאו  -קוקן ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט׳ן גאווערנער בשעת זי פירט דעם וועג צוריקצוברענגען טּו
יצע כדי אז זיי קענען אמבעסטן געטראנקען, און שטעלט צו פאר׳ן סטעיט ליקּור אויטאריטעט די שט

 סערווירן נייע און עקזיסטירנדע ביזנעסער. לחיים, ניו יארק!״  
  

עמפייער סטעיט רעסטוראנט און טעווערן אסאסיעשען עקזעקיוטיוו דירעקטאר סקאט וועקסלער  
ענען ״גאווערנער האוקול׳ס באמיאונגען צו שטיצן ניו יארק׳ס רעסטוראנטן און בַארס ז האט געזאגט,

פאנדעמיע שטאפלען פון  -וויכטיג אויף אומצוקערן דער אינדוסטריע צו אירע בעפאר-קריטיש
באשעפטיגונג. די מאסנאמען וועלן ערמעגליכן חפאר ביזנעסער צו שנעלער עפענען זייערע טירן, שאפן  

ע  נייע איינקונפט פאר אייגנטימער און ארבעטער, און וועלן העלפן צוריקשטעלן די עקאנאמיש
 לעבהאפטקייט אין געגנטער איבער גאנץ ניו יארק סטעיט.״  

  
לאטינא רעסטוראנט בַאר און לאונדזש אסאסיעשען ארעליע טאוועראס האט   NYSפרעזידענט פון 

״מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול פאר׳ן נעמען אמת׳ע און דרייסטע שריטן היינט צו  געזאגט, 
וירן דער רעסטוראנט און ביזנעס קאמיוניטי מיט העכערע צאל מאדערניזירן איר פעאיגקייט צו סערו

שטאב מיטגלידער און דאס איינפירן פון עלעקטראניש פיילינג פון אפליקאציעס. די מאסנאמען, אינאיינעם 
מיט די פארשלאגן וואס דער גאווערנער האט פארגעשטעלט אין איר עקזעקיוטיוו בודזשעט, רעכענען  

קען, און דאס גלאטיגער מאכן די אפליקאציע פראצעס וועט אויסמאכן אויף א ריזיגן  גָאו געטראנ-אריין טו



  SLAאופן פאר נייע און עקזיסטירנדע רעסטוראנטן און בַארס וועלכע שטרענגען זיך אן נאכצוגיין דער 
    פראצעס און גלייכצייטיג פרובירן זיך צו האלטן אין דער הייעך אין פאנדעמיע צייטן.״
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